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جامعه

کمبود بیش از۲هزار
تختبیمارستانیدرمشهد
با اعالم فرسودگی
 ۵۰هــزار تخــت
بیمارســتانی در
سراسر کشور از سوی مدیرکل دفتر توسعه منابع
فیزیکی وزارت بهداشت« ،خراسان آنالین» در پی
آمــار تختهای فرســوده مشــهد برآمــد .توکلیان،
جانشینمعاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهد
در این زمینه گفت :هم اکنون مشهد۵هزار و۷۷۰
تخت بیمارستانی عادی دارد که از این تعداد۳هزار
و  ۵۲۰تخت متعلق به بیمارستانهای دانشگاهی
و دولتی است.
وی افــزود :از بیــن  ۸۷۷تخــت ویژه(آی ســی یو)،
حدود  ۶۴۳تخــت در بیمارســتانهای دانشــگاه
وجــود دارد .وی تصریح کرد :با توجــه به جمعیت و
زائرپذیریزیاد،مشهدباکمبودبیشاز۲هزارتخت
بیمارســتانی مواجه اســت که در حال تالش برای
جایگزینی تختهای فرسوده هستیم.

قوانینقطعگازخانههای
خالیچیست؟
رئیــس بهرهبرداری گاز شهرســتانهای شــرکت
گاز خراســان رضوی گفت :قرائت کنتور  ۴۵روزه
اســت که وقتــی  ۲دوره مراجعه کنیــم و فردی در
خانه نباشد ،گاز را از بیرون قطع میکنیم زیرا اگر
کسی در خانه نباشد و گاز در یکی از طبقات مسکن
نشت کند ،منفجر میشود .نیکپور در گفتوگو با
«خراســان آنالین» افزود :اگر کمتر از  ۶ماه بعد از
قطع گاز صاحب خانه به ما مراجعه کند ،یعنی هنوز
مشکلی پیش نیامده و تغییراتی داده نشده ،اما اگر
بیش از  ۶ماه شد دیگر به لولههای خانه اطمینان
نداریم ،بنابراین الزم است نظام مهندسی دوباره
بررســی کند .وی تصریح کــرد :اگــر از زمان قطع
گاز  ۱۸مــاه بگــذرد و فردی بــه ما مراجعــه نکند،
یعنی عمال خانه تخلیه یا خراب شــده ،بنابراین ما
اشتراک را یکطرفه فســخ میکنیم ،اما اگر کمتر
باشــد فقط تاییدیه نظام مهندســی را برای اتصال
میخواهد.

دردیداروزیرفرهنگلبنانبااستاندار
مطرحشد:

تاکیدبرتعامالتبیشترلبنان
با خراسان رضوی

وســام محمد المرتضی وزیر فرهنگ کشور لبنان
با یعقوبعلی نظری اســتاندار خراســان رضوی در
مشــهد دیدار و گفت و گــو کرد که در ایــن دیدار بر
تعامالت بیشتر لبنان با خراسان رضوی تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری ،نظری در این
دیدار گفت :لبنان برادر دینی ،انقالبی و جهادی
ماســت ،ما اعالم آمادگی می کنیم در زمینه های
مختلف زیارت ،اقتصاد و مسائل فرهنگی تبادالت
و توافــق نامــه هــای اجرایی داشــته باشــیم .وزیر
فرهنگ لبنــان نیز در این نشســت گفــت :حضور
در مشــهد مقدس ســرآغاز همکاری های بیشــتر
با اســتان خراســان رضــوی اســت .وســام محمد
المرتضی افــزود :خراســان رضوی ،بــه خصوص
مشهد الرضا (ع) برای مردم لبنان به ویژه شیعیان
این کشور بسیار پر مفهوم و حائز اهمیت است .وی
تصریح کرد :معتقد هستیم اساسا لبنان با مقاومت
زنده خواهد بود و پشــتیبانی مردم لبنان توانست
لبنان را آزاد کند .وی با تاکید بر تعامالت بیشــتر
لبنان با خراســان رضوی ،ادامه داد :امیدواریم با
برنامه ریزی های مناسبی که صورت بگیرد شاهد
همکاری های هرچه بیشتر استان خراسان رضوی
با کشــور لبنان به ویــژه در بخش هــای فرهنگی و
اقتصادی باشیم.

ویژهبرنامههایشهرداریمشهد
براینکوداشتروزفردوسی
معــاون فرهنگــی هنــری ســازمان اجتماعــی و
فرهنگی شهرداری مشــهد برنامههای نکوداشت
روز فردوســی را اعــام کــرد .بــه گــزارش روابط
عمومی شــهرداری مشهد ،اســماعیلزاده اظهار
کرد :سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد
در دهه ادب ،حماســه و نکوداشــت روز فردوســی
بــزرگ ،برنامههای متنوعــی را برای شــهروندان
مشهد در نظر گرفته اســت .وی افزود :در این ایام
دو مســابقه گنجینههای شهر خورشــید و مسابقه
بزرگ شــاهنامه پژوهان بــرای همشــهریان عزیز
در نظر گرفته شــده و دو فراخــوان نیز بــا نام های
یادمــان میدان ســپهبد و جشــنواره ادبی مشــهد
برگزار خواهد شد .معاون فرهنگی هنری سازمان
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد ادامه داد:
برگزاری تــور گردشــگری ویژه آرامگاه فردوســی
و اجــرای ویــژه برنامههــای فرهنگــی وهنــری در
جلوخان آرامگاه فردوســی از دیگر برنامههای در
دست اقدام است که در این مکان اجرای گروهی
ضربنوازی پهلوانــی ،اجرای داســتانهای گذر
سیاوش و گذر حماســه ،نورافشــانی ویژه هرشب
ســاعت  ،۲۰اجــرای نمایش تئاتر فاخــر ماردوش
و روایت جذاب کاوه وضحاک انجام خواهد شد.
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ادارهکلزندانهایاستانوبهویژهدرکمسئولیتاجتماعی
از سوی مالکان خیرخواه ،بخشی از زمین برای انتقال زندان
اهدا شده که با اهدای آن مشکل تخصیص زمین برای خروج
زندان مشهد از مرکز شهر رفع شده است .این زمین در اختیار
اداره کل قرار گرفته و برای آغاز عملیات اجرایی پروژه تحویل
سازمان مجری شده اســت .این پروژه ملی است و متولی آن
ســازمان مجری ســاختمان ها وتاسیســات دولتی و عمومی
وزارت راه و شهرسازی است ،با استفاده از همین ظرفیتهای
ملی و استانی ،پیگیری ایجاد تســهیل در قوانین و همچنین
با همراهی دســتگاه های متولی به زودی شاهد احداث این
پروژه مهم که ســال ها جزو مطالبات مردم مشهد بوده است،
خواهیم بود».

پسازپادگان،انتقال زندان
مهمترینپروژه اژهایدرمشهد
وحیــد تفریحی /دو دســتور ویژه که حــاال یکــی از آن دو به
ثمر نشسته و همین روزها عملیات اجرایی آن آغاز می شود؛
بهمن ماه سال گذشــته که رئیس عدلیه همراه معاونان خود
به خراسان رضوی سفر کرد 2 ،دستور ویژه داد ،یکی انتقال
پادگان مشهد و دیگری انتقال زندان مرکزی به خارج از شهر.
دســتور اول اژه ای برای انتقال پادگان به خوبی پیگیری شد
و همه ذینفعان آن پای کار آمدند تا حاال به ســرمنزل مقصود
رســیده اســت .موضوع انتقال پادگان لشــکر  77بــه خارج
از مشــهد از  17ســال قبل مطرح بود و هر از گاهــی تالش یا
موضع گیری درباره آن انجام می شد اما عالوه بر تالش های
مدیریت های قبلی شهری ودیگر مسئوالن برای این مسئله،
موضوع انتقال پادگان وقتی به طور جدی پیشــرفت داشــت
که حجت االســام اژه ای رئیس دســتگاه قضا بــه این قضیه
ورود کــرد و مهلت چند ماهه بــرای انجام آن قــرار داد.اما آن
یکی دســتور همچنان روی کاغذ مانده و غیــر از اعالم تملک
زمین برای احداث زندان جدید خبر دیگری از سوی متولیان
اعالم و اطالع رســانی نشــده اســت .بــه گزارش «خراســان
رضوی» ،رئیس قوه قضاییه که هفتم بهمن ماه سال 1400
به همراه معاونان این قوه به مشهد ســفر کرده بود ،طی سفر
 2روزه خود ضمن دیدار با مســئوالن و اقشــار مختلف مردم

به رســیدگی به مشــکالت قضایی استان
پرداخت و در جریان نشست خبری پایانی
خود از صدور دســتورات ویژه برای انتقال
زندان مشــهد به خارج از شــهر خبــر داد.
حجت االسالم والمســلمین غالمحسین
محســنی اژهای در این زمینه گفته بود که
«ســاختمان های قدیمی مربوط به زندان
ی در مرکز شهر وجود
ها یا مراکز دادگستر 
دارد که برای مردم و زیبایی شــهر مناسب
نیســت و باید به خارج از شهر منتقل شود،
لذا این موضوع در دســتور کار قرار گرفت
و دســتورات ویژه در این زمینه صادر شــد
که شهرداری ها و استانداری از آن حمایت
خواهند کرد تا این زندان ها زودتر به خارج
از شهر منتقل شود».
•تملک زمین و دیگر هیچ!

از زمــان صــدور دســتور ویــژه رئیــس قوه
قضاییه برای انتقال زندان مرکزی مشهد
به خارج از شــهر موضوع را در دســتور کار

•گره  17ساله باز شد ،گره  20ساله همچنان بسته!

موضوعانتقالپادگان
لشکر 77بهخارجاز
مشهداز 17سالقبل
مطرحبودوهرازگاهی
تالشیاموضعگیری
دربارهآنانجاممیشد
اماعالوهبرتالشهای
مدیریتهایقبلیشهری
ودیگرمسئوالنبرایاین
مسئله،موضوعانتقال
پادگانوقتیبهطور
جدیپیشرفتداشت
کهحجتاالسالماژهای
رئیسدستگاهقضابهاین
قضیهورودکرد ومهلت
چندماههبرایانجامآن
قرارداد.

پیگیری قــرار دادیم و یک مــاه پس از اعالم
این دســتور ،روند اجرایی انتقــال زندان را
از مدیرکل زندان هــا و اقدامــات تامینی و
تربیتی اســتان جویا شــدیم .ســعید سرباز
جانفــدا در گزارشــی کــه  14اســفندماه
 1400باعنوان«موتورانتقالزندانمشهد
شــتاب گرفت» منتشر شــد صرفا به همین
نکته بســنده کرد که «زمین مناســب برای
ســاخت زندان جدید مشــهد تملک شــده
است» اما هیچ جزئیاتی از این زمین و محل
اســتقرار آن یا زمان آغاز عملیــات اجرایی
انتقال زندان اعالم نکــرد .او در این زمینه
گفته بود« :در خصوص دســتور رئیس قوه
قضاییه مبنی بر لزوم انتقال زندان مرکزی
مشــهد به خارج از شــهر  ،پس از  ۲۰ســال
طرحاینموضوع،درنتیجهاجماعنظرکلیه
مراجع موثر و سیاست گذار در سطوح ملی
و اســتانی و مداخله و همراهــی رئیس کل
دادگستری  ،اســتاندار  ،نمایندگان مردم
مشــهد در مجلس ،پیگیری های مجموعه

جوابیه آموزش و پرورش
بهخبربیاطالعیمدیرکلازکالسهایکانکسی
روابط عمومی آموزش و پرورش اســتان در پاسخ به خبر روزنامه
خراســان رضوی با عنوان «بی اطالعی مدیرکل از کالس های
کانکســی در قلب مشــهد» که  18اردیبهشــت مــاه در همین
صفحه منتشــر شــد ،درجوابیه ای بدون پاســخ به چرایی بی
اطالعی مدیرکل از چنین مســئله مهمی ،صرفا به حواشی
پرداخته است که در ادامه می آید:
«در هفتــه بزرگداشــت مقــام شــامخ معلــم و در برنامــه
پاسداشتی که فرماندار محترم و انقالبی ،نماینده محترم
مجلس و دیگر مسئوالن شــهر در مراسم ســپاس معلم و
اجرای مراســم تقدیر از مجاهدت های معلمان بودند،
خبرنــگار آن روزنامــه که هفتــه قبل نیــز در کنفرانس
مطبوعاتــی مدیــرکل آمــوزش و پــرورش و معاونین،
حضور داشته و پاسخ تمامی سواالت خود را دریافت
کرده بود ،در مقطعی که مدیرکل آموزش و پرورش
مشغول تقدیر و تشویق همکاران در حضور دانش
آموزان و مدعوین بودند ،بدون هماهنگی قبلی
(و توجه به این مسئله که هر ســخن جایی و هر
نکته مکانی دارد) به سوال حاشیه ای پرداخته
و دنبال سوژه سازی می گردد .اگرچه مدیر کل
محترم ،با رعایت کلیه شــئونات و محترمانه پاســخ سوال ایشان
را می دهد ،لکن به جهــت منتظر بودن مدعویــن ،معلمین و دانــش آموزان برای
ادامه مراســم ،مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش ،مدیرکل را به ختم مصاحبه و ادامه مراســم
دعوت می کند که متاســفانه این اقدام بجــای رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش اســتان را با
ادبیات سخیف (خوش رقصی) تیتر می زنند .با این حال خبرنگار جنجالی و مسئله دار ،با وجود
دریافت پاسخ ،با تحریف غیرحرفه ای و خالف اخالق خبر و با بی ادبی و اهانت در روزنامه ،به جای
انعکاس این رویداد مهم مراسم باشکوه و بدیع ،در هفته پاسداشــت مقام معلم ،با ایجاد التهاب و
جو روانی ،حاشیه سازی کرده و اذهان عمومی را مشوش می کند و باعث هتک حرمت آموزش و

گرما به هوای مشهد
برمی گردد

تدارک 70برنامه برای هفته
میراثفرهنگی در استان

کارشــناس مرکــز پیشبینــی
هواشناسیخراسانرضویگفت:
از یک شــنبه روند افزایشــی دما در
استانآغازمیشودبهگونهایکهدر
نیمهشمالیاستانازخنکیدمای
هواکاستهوهوایگرمحاکمخواهد
شد .هوای مشهد نیز طی روزهای
آینده گرم خواهد شــد .آهنگر زاده
در گفت و گو با «خراســان رضوی»
از افزایش 8تــا 10درجه ای هوای
مناطق مختلف اســتان نســبت به
روزهایگذشتهخبرداد.

مدیرکل میراثفرهنگی استان گفت :همزمان
باروزجهانیموزههاوهفتهمیراثفرهنگیبیش
از 70برنامه شاخص در استان اجرا می شود .به
گزارشروابطعمومیادارهکلمیراثفرهنگی،
موســوی افــزود :رونمایــی از 19اثر ثبــت ملی،
رونماییاز 25جلدنسخهخطیوچاپشاهنامه،
برگزاری همایــش با موضــوع میراثفرهنگی و
معماری ،افتتاح ســه موزه در مشهد ،بردسکن و
تربتحیدریه،آغازعملیاتمرمتی 5اثرشاخص
استان،رونماییازالواحثبتیمیراثدفاعمقدس
شامل معراج شهدا و ســاختمان جهاد مشهد از
مهمترینبرنامههایاینهفتهاست.

پرورش می گردد .ضمنا این خبرنگار در مراسم نشســت خبری مورخ  16اردیبهشت با مدیرکل
آموزش و پرورش ،نیز با لحن تند و استفاده از واژه های غیرحرفه ای  ،برای هیجانی کردن
جلســه صمیمی خبرنگاران با مدیــرکل درصدد به هم زدن نظم جلســه
بوده که با مدیریت مدیر کل آموزش و پرورش و خویشتن
داری مســئوالن حاضر در جلســه ،به اهداف
خویش نایل نگردید .البتــه اداره کل آموزش و
پرورش خراســان رضوی برای صیانت از وزانت
همــکاران و معلمــان عزیز ،حق پیگیــری قانونی
از اهانت و رفتار غیرحرفه ای ایشــان را برای خود
محفوظ داشــته و قطعا اقدامات الزم را معمول می
دارد امــا تعجب جامعه فرهیخته خراســان رضوی از
مدیریت محتــرم این روزنامــه پرتیراژ ،مطلــق العنان
بودن یک خبرنــگار برای انتخاب هرگونــه تیتر و فونت
خبر و جریحه دار کردن اذهان جامعه می باشد و شایسته
است پیگیری و اقدام مقتضی صورت گیرد».
•پاسخ خراسان

از فرار روی به جلوی روابط عمومی آموزش و پرورش استان
در این موضوع و بدون پاســخ گذاشــتن چرایی بی اطالعی
مدیرکل آمــوزش و پــرورش از وجــود کالس های کانکســی
در قلب مشــهد و همچنین بی پاسخ گذاشــتن اقدامات انجام
شده برای برچیدن این کالس ها که بگذریم ،سخن برای پاسخ
دادن به ایــن جوابیه فراوان اســت امــا از آن جا که پس از انتشــار
این گزارش ،رئیس اداره رســانه و مطبوعات وزارت آموزش و پرورش در تماس با ما در رفتاری
حرفه ای از پیگیری «خراسان» برای مشکالت دانش آموزان این مدرسه تشکر و قدردانی کرد
و قول پیگیری در زمینه رفتار غیرحرفه ای روابط عمومی آموزش و پرورش استان را داد ،پاسخ
را به بعد از به نتیجه رسیدن این قول موکول می کنیم.

نکته قابل تامل و توجه در نوع پیگیری دو دســتور رئیس قوه
قضاییه در سفر به مشهد این که دستور انتقال پادگان مشهد
که یک گره  17ساله در فضای شهری مشهد بود با پیگیری
دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط  ،بنابر اعــام نایــب رئیس
شورای شهر مشهد طی  3ماه حل شد و همین روزها شاهد
بازگشــایی معابر و انتفاع مردم از این اقــدام خواهیم بود اما
دستور انتقال زندان مشهد که گره آن  20سال است کورتر
و کورتر می شــود در ایــن  3ماه و انــدی که از دســتور اژه ای
گذشــته صرفا به تملک زمین ختم شده و دست اندرکاران و
متولیان گزارش بیشــتری از روند کار اعالم و اطالع رسانی
نکرده اند.
•ضرورت تسریع در روند و اطالع رسانی به مردم

روز گذشــته نیز به همین منظــور برای پیگیــری روند اجرای
دســتور رئیس قوه قضاییه با ســرباز جانفدا مدیــرکل زندان
ها و اقدامات تامینی و تربیتی اســتان تمــاس گرفتیم اما وی
پاسخگویتماسهایخبرنگارمانبود.شایدحلقهگمشدهدر
روند اجرای این دستور همین اطالع رسانی ضعیف اقدامات
انجام شــده اســت ،چه بســا در اجرای دســتور رئیس عدلیه
اقدامات بیشتری نیز انجام شده باشد اما روند این اقدامات به
اطالع مردم و افکار عمومی نرسیده و این انتظار وجود دارد که
متولیان و مدیران استان به خصوص رئیس کل دادگستری و
استاندارهمان طورکهدرانتقالپادگانبهروندانتقالسرعت
داده و این گره 17ساله را ظرف مدت 3ماه باز کردند ،در فقره
انتقال زندان مشهد نیز اقدام به تسریع روند و اطالع رسانی
اقدامات انجام شده به مردم و افکار عمومی کنند تا شاهد به
ثمررسیدنایندستوررئیسقوهقضاییهوبازشدنیکیدیگر
از گره های کور در فضای شهری مشهد باشیم.

خبر
سالمت

 10شهر استان در وضعیت آبی
رئیس کمیته رســانه و اطالع رســانی کووید۱۹-
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفت :بر اســاس
آخرین اعــام وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشــکی ،مشــهد و  ۹شهر اســتان در شــرایط آبی
کرونایی قــرار گرفت .به گــزارش روابــط عمومی
علوم پزشــکی مشــهد ،پهلوان بــا بیان ایــن که هم
اکنون هیچ یک از شهرهای استان در شرایط قرمز
یا نارنجی قرار ندارد ،اظهارکرد :شهرهای مشهد،
بینالود ،تربت جام ،تربت حیدریه ،چناران ،خواف،
درگــز ،زاوه ،ســبزوار و قوچــان در وضعیــت آبی و
دیگرشهرهای استان نیز در شرایط زرد قرار دارند.
وی با تاکید بر این که اســتمرار همــکاری مردم در
تکمیل واکسیناســیون ،استفاده از ماسک و حفظ
فاصله اجتماعی شرایط را برای قطع کامل زنجیره
انتقال کرونا ،مهیا می کند ،تصریح کرد :از ابتدای
پاندمی کرونا ،در موارد محدودی ،مشــهد به رنگ
آبی درآمده است و امیدواریم با همکاری موثر مردم
این شرایط تداوم داشته باشد.

